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Základné a všeobecné ustanovenia 

 

1. Účasť na hazardných hrách je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov, t.z. že hráčom  môže byť 

len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, a ktorá v súlade s Herným plánom uhradí vklad 

za stávku. 

 

2. Je zakázané prevádzkovanie videohier: 

a) na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,  

b) v čase trvania štátneho smútku,  

c) mimo prevádzkového času.  

 

3. Hracou menou je EURO (€). 

 

4. V prípade sporov spôsobených rozdielnym výkladom pravidiel uvedených v tomto Hernom pláne 

rozhoduje výklad prevádzkovateľa v súčinnosti s Ministerstvom financií SR . 

 

5. Príjem vkladov  
Hráč, ktorý sa chce zúčastniť hazardnej hry v systéme videohry PLURIUS môže vykonať vklad do 

kreditu prostredníctvom ľubovoľného terminálu zapojeného do systému videohry PLURIUS vložením 

mincí, bankoviek alebo platného tiketu. Terminály sú umiestnené výlučne v priestoroch schválených 

MF SR. Terminál môže prijať hotovosť alebo platný tiket. Platnosť tiketu je vyznačená priamo na 

tikete a je stanovená prevádzkovateľom na 30 dní. Tiket je použiteľný iba v prevádzke, v ktorej bol 

vystavený. 

 

6. Uskutočňovanie vkladov do hazardnej hry 

Hráč, ktorý má vytvorený kredit na termináli môže začať hazardnú hru vložením zvoleného vkladu do 

jednotlivých hazardných hier v zmysle herného plánu pre jednotlivé hazardné hry. Počas hazardnej hry 

sa z kreditu vklady odpočítavajú. Účastníkom systému videohier – hráčom môže byť len fyzická 

osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá uhradila prevádzkovateľovi vklad. 

 

7. Vrátenie vkladu 

V prípade nesprávnej funkcie terminálu alebo systému videohry (poruchy technického zariadenia) 

bude hráčovi vyplatená výhra, pokiaľ bola dosiahnutá pred prerušením hazardnej hry, v prípade 

prerušenej hazardnej hry bude hráčovi vrátený vklad. 

 

8. Výplata výhier 

V priebehu hazardnej hry, po skončení každej vyhrávajúcej hry, sa výhry pripočítavajú do kreditu. 

Pokiaľ si chce hráč po odohraní ľubovoľného počtu hazardných hier dať vyplatiť kredit, stlačí na 

termináli tlačidlo „Vyplatiť“. Terminál videohry systému PLURIUS vytlačí tiket s čiarovým kódom. 

Tento tiket si podľa výberu môže hráč vložiť do iného terminálu a hrať ďalej, alebo si tiket nechá na 

pokladni premeniť na finančnú hotovosť,  pričom k tomuto účelu môže využiť aj centrálnu kasu, ak je 

súčasťou  systému. Stály dohľad vypláca v hotovosti do 1 700 €. V prípade výhry presahujúcej túto 

čiastku môže byť vyplatenie výhry podmienené doplnením finančných prostriedkov do príslušnej 

prevádzky. Vyplatenie výhry týmto spôsobom je zásadne vykonávané do 5 pracovných dní. 

Prevádzkovateľ vyplatí výhru výhercovi v hotovosti len do výšky 5 000 Eur vrátane. Prevádzkovateľ 

vyplatí výhercovi výhru v hodnote prevyšujúcej 5 000 Eur výlučne bezhotovostne prevodom  na 

bankový účet, ktorého majiteľom je výherca, alebo na iný bankový účet, ktorý si výherca určí. 

Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Výhercovi tým, že určil ako 

bankový účet, na ktorý má byť vyplatená výhra, účet, ktorý nie je jeho účtom alebo sa pri zadávaní 

čísla bankového účtu pomýlil. 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu písomne záznamom ihneď 

u službukonajúceho manažéra, ak má pochybnosť o vzniku výhry z jeho stávky, ak mu nebola 
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vyplatená výhra, napriek tomu, že mu nárok na výhru vznikol a že si nárok na vyplatenie výhry 

uplatnil alebo v prípade vzniku technickej poruchy zariadení, prostredníctvom ktorých bola stávka 

uzatvorená, pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo 

vyššou mocou, podľa tohto Herného plánu. 

2. Ak hráč pokračuje ďalej v hazardnej hre, alebo reklamáciu uplatňuje až v nasledujúcich dňoch, 

nebude reklamácia akceptovaná. 

3. Reklamáciu môže uplatniť len osoba, ktorá sa zúčastnila na hazardnej hre a vykonala vklad. 

4. Po uplatnení reklamácie je prevádzkovateľ povinný začať reklamačné konanie. Výsledok 

reklamačného konania oznámi prevádzkovateľ písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil 

u službukonajúceho manažéra, najneskôr do 15 kalendárnych dní v zložitých prípadoch do 30 

kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

5. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o 

výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne konateľ spoločnosti CBG, spol. s r.o. do 

15 dní od podania reklamácie. 

 

Popis terminálu videohry 

 

Informačné pole 

KREDIT:  aktuálny stav, tu sa zobrazujú všetky vložené bankovky a mince 

VÝHRA:   zobrazenie všetkých získaných výhier z hazardnej hry 

STÁVKA: aktuálna stávka na hazardnú hru 

INFO:        zobrazenie informácií o hazardnej hre 

VSADIŤ:   voľba vkladu do hazardnej hry 

 

Ovládajúce prvky systému dotykovej obrazovky a hlavné ovládacie tlačidlá: 

       

MENU, SPÄŤ:          odchod z hazardnej hry späť do hlavnej obrazovky terminálu videohry 

AUTOMATICKÝ ŠTART:  začiatok automatickej hazardnej hry až do zastavenia automatickej hry      

                                                   opätovným stlačením alebo do vyčerpania kreditu   

STÁVKA:                       pred začatím hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky pomocou 

dotykovej obrazovky na políčko  STÁVKA alebo pomocou tlačidla 

STÁVKA 

ŠTART:                                  odštartovanie zvolenej hazardnej hry 

POČET LÍNII:                       navolenie počtu línii v hazardnej hre 

 

VÝHERNÁ LÍNIA 
Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly viditeľné na všetkých 

elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke (či lomenej 

čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
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Systém videohier PLURIUS:  

A) Program Greentube obsahuje verziu programu: Plurius Sk_3.0.  Greentube zahŕňa nasledovné 

hazardné hry:  

1. Gemstone Jackpot 

2. Mighty Trident 

3. Reel Attraction 

4. Plenty on Twenty 

5. Dragon´s Deep 

6. Golden Ark 

7. Always Hot Deluxe 

8. Aztec Power 

9. Book of Ra Deluxe 

10. Dolphin´s Pearl Deluxe 

11. Fairy Queen 

12. Firestarter 

13. Flame Dancer 

14. Flamenco Roses 

15. Fruit Sensation 

16. Gorilla 

17. Hot Chance 

18. King of Cards 

19. Knight´s Quest 

20. Lord of the Ocean 

21. Lucky Lady´s Charm Deluxe 

22. Magic 27  

23. Magic 81 Lines 

24. Mega Joker 

25. Mystic Secrets 

26. Mystery Star 

27. Pure Jewels 

28. Power Stars 

29. Rumpel Wildspins 

30. Roaring Forties 

31. Showgirls 

32. Sizzling 6 

33. Sizzling Hot Deluxe 

34. Supra Hot 

35. Ultra Hot Deluxe 

36. Xtra Hot 

37. Shooting Stars  

38. River Queen  

39. Plenty of Fruit 20 Hot  

40. Plenty of Fruit 40  

41. Jokers Casino  

42. Fruit Drops  

43. Amazing Stars  

44. Haul of Hades  

45. Perchta 

46. Crystal Odyssey 

47. Fruitilicious 

48. King of the Pride 

49. Kingdom of Legend 

50. Red Hot Repeater 

51. Spectrum 

 

 

 

 
B) Prémiová hra – Mystery Jackpot Plurius 

 

 

 

 
Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. Po ukončení 

hazardnej hry je terminál videohry pripravený k novej hazardnej hre. Prevádzkovateľ je oprávnený 

jednotlivé schválené hazardné hry v systéme aktivovať alebo deaktivovať bez zmeny herného plánu. 
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Pravidlá hier programu Greentube (verzia programu: Plurius Sk_3.0) 
 

 
1. Gemstone Jackpot  

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak po zastavení ukazujú opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto výhra hráčovi pripísaná na displeji VÝHRA. Ak valce neukazujú po zastavení 

jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže 

hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky líniu. 

Počet symbolov 

na výhernej línii: 

oranžový 

drahokam 

fialový 

drahokam 

žltý 

drahokam 
zafír smaragd rubín diamant 

3 2 2 2 2 5 10 40 

4 5 5 5 5 10 20 80 

5 10 20 30 40 50 100 500 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Hra Lock and Spin Bonus 

Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne (viď výherné 

možnosti), je výherná kombinácia zablokovaná, výhra pripísaná na displeji VÝHRA a valce s voľnými pozíciami sa opäť 

bezplatne roztočia. Ak takto vznikne ďalšia výherná kombinácia, je opäť zablokovaná, výhra pripísaná opäť na displeji 

VÝHRA a valce s voľnými pozíciami sa opäť roztočia. Ak nevzniknú ďalšie výherné kombinácie, je hazardná hra ukončená. 

O čiastku uvedenú po ukončení všetkých otáčok na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom alebo ju 

stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je 

hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

2. Mighty Trident 

- je päťvalcová hazardná hra s 20-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak po zastavení ukazujú opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto výhra hráčovi pripísaná na displeji VÝHRA. Ak valce neukazujú po zastavení 

jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže 

hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

Počet symbolov na 

výhernej línii: 
10, J, Q, K, A Aténa, Hádes Afrodita, Zeus Poseidon Wild 

3 4 8 12 16 16 

4 8 16 24 32 32 

5 16 32 48 80 80 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly "freespins" (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na 1., 3. a 5. valci. Symbol "WILD" nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem 

symbolu freespin  (scatter). Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Hazardná hra KOMPAS 
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Po každej výhre sa roztočí kompas na hornej obrazovke a po zastavení ukáže jednu zo svetových strán. Valce sa potom 

posúvajú vždy o jeden krok v danom smere a generujú ďalšie výhry. Hra skončí v momente, keď posunom nie je 

vygenerovaná ďalšia výhra. 

 

 

POSEIDON BONUS 

Hazardná hra sa spustí náhodne po ukončení otáčania valcov, pričom hazardná hra KOMPAS je aktívna. Poseidonov 

trojzubec sa vysunie do herného poľa a spustí jednu z doplnkových bonusových funkcií: 

- WinSpin - po otáčke, pri ktorej nebola dosiahnutá výhra, sa valce posunú do výhernej pozície. 

- Reel Morph - po otáčke, pri ktorej nebola dosiahnutá výhra, zmiznú symboly na valcoch a objavia sa nové symboly, ktoré 

zaistia výhru. 

- Reverse Step - po dosiahnutí výhry a po ukončení hazardnej hry KOMPAS sa valce začnú posúvať v opačnom smere, kým 

neprestanú generovať výhry. 

- Bonusová výhra - hráč získa náhodnú bonusovú výhru (16 – 32 – 80 násobok celkovej stávky).  

 

Voľné hry 

K aktivácii voľných hier dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 symboly "freespins" 

(scatter) kdekoľvek na 1., 3. a 5. valci. Hráč takto získa 5 voľných hier, kde má k dispozícii viac tzv. Super symbolov (od 

symbolu Aténa vyššie). Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo výhernej 

tabuľke a ak je ukončená aj hazardná hra KOMPAS vrátane ostatných aktivít, bude príslušná výhra pripísaná na displeji 

VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hra ukončená a pokračuje 

ďalšou voľnou hrou, kým nie je počet voľných hier vyčerpaný. Ak sa objavia po zastavení valcov 3 symboly "freespins" 

(scatter) kdekoľvek na 1., 3. a 5. valci, získava hráč ďalších 5 voľných hier. O čiastku získanú vo voľnej hre uvedenú po 

ukončení voľnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom alebo ju stlačením tlačidla VEZMI 

VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART.  

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,20€ 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 20-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 800 € na jednu hazardnú hru.  

 

 

3. Reel Attraction  

- je päťvalcová hazardná hra s 20-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto výhra hráčovi pripísaná na displeji VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení 

jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže 

hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

  

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

Počet symbolov na 

výhernej línii: 
10, J Q, K A Lupa, Atóm Mikroskop Vedkyňa 

Skúmavka 

(scatter)* 

3 5 5 5 25 40 100 2 

4 15 20 30 50 80 400 5 

5 75 100 150 300 450 1000 10 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly "Skúmavka" (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu 

byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symboly „Magnet“ a „Vedec“ sú WILD symbolmi a nahrádzajú 

akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry, okrem symbolu „Skúmavka“ (scatter). Platí len najvyššia výhra na výhernú 

líniu. 

 

Hazardná hra MAGNET – FEATURE 

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa objaví po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom vklade 

a na počte vsadených línií) kdekoľvek na 1. valci symbol "Vedec" a zároveň kdekoľvek na 2., 3., 4. alebo 5. valcami jeden 

alebo viac symbolov "Magnet". Po vyhodnotení výhry zo základnej hry symbol "Vedec" sa rozšíri na všetky symboly na 1. 
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valci a svojím magnetom "pritiahne" k sebe všetky valce, na ktorých sa vyskytuje symbol "Magnet“. Hazardná hra tak 

ponúkne hráčovi ďalšie možnosti výhry. 

 

 

Voľné hry 

K aktivácii voľnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení opticky znázornených valcov 3, 4 alebo 5 symbolov 

"Skúmavka" (scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 20 voľných hier. Stlačením tlačidla ŠTART sa začne 5 

opticky znázornených valcov otáčať. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne, bude príslušná výhra pripísaná na displeji VÝHRA. Ak nastane počas voľných hier hra MAGNET - 

FEATURE, symbol "Vedec" rozšírený cez všetky pozície prvého valca zostane zafixovaný až do ukončenia všetkých 

voľných hier. Hráč tak získava oveľa väčšiu šancu získať počas voľných hier ďalšie hry MAGNET - FEATURE. Ak 

neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hra ukončená a pokračuje ďalšou voľnou 

hrou, až kým nie je počet voľných hier vyčerpaný. Počas voľných hier je možné vyhrať 1x ďalšie voľné hry. O čiastku 

získanú vo voľnej hre uvedenú po ukončení voľnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom alebo ju 

stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hra v 

režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,20 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 20-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.245 € na jednu hazardnú hru.  
 

 

4. Plenty on Twenty  

- je päťvalcová hazardná hra s 20-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto výhra hráčovi pripísaná na displeji VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení 

jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže 

hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov  

na výhernej línii: 
zvonček 

citrón, čerešne, 

pomaranč 
melón, slivka 

Hviezda* 

(scatter) 
7 

3 20 10 20 5 40 

4 80 20 40 20 400 

5 400 100 200 500 1000 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly "hviezda" (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 20-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 20.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

 

5. Dragon’s Deep  

- je päťvalcová hazardná hra s 25-timi výhernými líniami. 
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Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto výhra hráčovi pripísaná na displeji VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení 

jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže 

hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

  

Výherná tabuľka: 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

Počet symbolov na 

výhernej línii: 

9, 10, J, Q, 

K, A 

Zbroj, 

Poklad 

Červený trpaslík, 

Modrý trpaslík, 

Zelený trpaslík 

Drak 

(WILD) 

Dračie vajce* 

(scatter) 

2 - - 5 10 - 

3 5 10 25 50 5 

4 25 50 250 300 20 

5 100 200 500 1000 100 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly "Dračie vajce" (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu 

byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol "Drak" je WILD symbol a nahradí tak akýkoľvek symbol 

(okrem symboly Dračie vajce - scatter) potrebný k dosiahnutiu výhry. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu.  

 

 

Voľné hry 

K aktivácii tejto hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení opticky znázornených valcov 3, 4 alebo 5 symbolov "Dračie 

vajce" (scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10, 15 alebo 25 voľných hier. Na začiatku hry sa všetky symboly 

"Trpaslík" stanú symbolom "Drak" a počas voľných hier budú nahrádzať všetky symboly s výnimkou symbolu "Dračie 

vajce" (scatter). Stlačením tlačidla ŠTART sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať. Ak ukazujú po zastavení opticky 

znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne (viď výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná 

na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hra ukončená a 

pokračuje ďalšou Voľnou hrou, až kým nie je počet voľných hier vyčerpaný. Ak sa objavia po zastavení valcov kdekoľvek 

vo výhernom poli tri symboly "Dračie vajce", získava hráč ďalších 10, 15 alebo 25 Voľných hier. O čiastku získanú vo 

voľnej hre uvedenú po ukončení voľnej hre na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom alebo ju stlačením 

tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,25 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 25-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 4.275  € na jednu hazardnú hru. 
 

 

6. Golden Ark  

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto výhra hráčovi pripísaná na displeji VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení 

jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže 

hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

  

Výherná tabuľka: 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

Počet symbolov na 

výhernej línii: 
10, J, Q K, A 

Skarabeus, 

Oko 
Faraón Cestovateľka 

Kniha* 

(scatter) 

2 - - 5 5 10 - 

3 5 5 30 40 100 2 

4 25 40 100 400 1000 20 
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5 100 150 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol "Kniha" nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry. Platí len 

najvyššia výhra na výhernú líniu.  

 

 

Voľné hry 

K aktivácii tejto hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení opticky znázornených valcov 3 symboly "Kniha" (scatter) 

kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 voľných hier. Na začiatku hry systém náhodne vyberie "Feature" symbol. 

Symbol "Kniha" nahrádza vo voľnej hre akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem "Feature" symbolu. 

Stlačením tlačidla ŠTART sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené 

valce jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví 

kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet "Feature" symbolov, skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom 

valci a hráč získa rovnakú výhru, ako by valce s "Feature" symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak neukazujú valce po 

zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hra ukončená a pokračuje ďalšou voľnou hrou, až kým nie je 

počet voľných hier vyčerpaný. Ak sa objavia po zastavení valcov kdekoľvek vo výhernom poli tri symboly "Kniha", získava 

hráč ďalších 10 voľných hier. O čiastku získanú vo voľnej hre uvedenú po ukončení voľnej hry na displeji VÝHRA môže 

hráč hrať v hazardnej hre s rizikom alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hru RIZIKO 

nie je možné aktivovať, ak je hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 7.185  € na jednu hazardnú hru. 

 

 

7. Always Hot Deluxe 

- je trojvalcová hazardná hra s 5-timi výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené valce 

sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce ukazujú 

po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

3 krát  „čerešňa“   na jednej výhernej línii  40 

3 krát  „citrón“   na jednej výhernej línii  40 

3 krát  „pomaranč“       na jednej výhernej línii  40 

3 krát  „slivka“   na jednej výhernej línii  40 

3 krát  „hrozno“    na jednej výhernej línii  80 

3 krát  „zvonček“          na jednej výhernej línii  80 

3 krát  „melón“             na jednej výhernej línii              100 

3 krát  „**“    na jednej výhernej línii              200 

3 krát  „77“    na jednej výhernej línii              300 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 600€ na jednu hazardnú hru. 
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8. Aztec Power  

- je päťvalcová hra s 25-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené valce 

sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce ukazujú 

po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA 

môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.   

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu.  

Počet symbolov na výhernú 

líniu: 
10, J, Q K, A Pera, Nôž Chrám  Bojovník 

3 5 10 50 75 100 

4 25 40 150 250 500 

5 100 150 750 1000 2500 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „Socha“ (scatter) sa objavujú len na 1, 3 a 5 valci a všetky tri zároveň 

spustia Voľné hry. Symbol „Štít“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „Socha“. 

Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Voľné hry 

K aktivácií tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú  po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade) kdekoľvek na 1, 3 a 5 valci 3 symboly „Socha“. Hráč takto získa 20 voľných hier. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. 

dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať. Ak ukazujú opticky znázornené 

valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná 

výhra pripísaná na displej VÝHRA. Na začiatku voľných hier je na 1. línií stanovený násobiteľ na hodnotu 2x. S každou 

voľnou hrou sa tento násobiteľ zvyšuje o 1, pokiaľ na tejto línií nepadne výhra. Keď padne výhra na 1. línií, je táto výhra 

vynásobená príslušným násobiteľom a hodnota násobiteľa sa vráti na hodnotu 2x. Na konci voľných hier získa hráč bonusovú 

výhru v podobe násobku aktuálneho násobiteľa na 1. línií a spúšťajúcej stávky. O čiastku získanú vo voľných hrách a 

uvedenú po ukončení týchto hier na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla 

VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Počas hrania voľných hier nie je možné vyhrať ďalšie voľné hry. Hazardnú 

hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,25 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 25 líniách. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 1 198€ na jednu hazardnú hru.  

 

 

9. Book of Ra deluxe 

-je päťvalcová hazardná hra s  10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 

uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená.  

     

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov na 

výhernú líniu: 

10, J, Q K, A skarabeus socha múmia dobrodruh kniha 

(scatter)* 

2 - - 5 5 5 10 - 

3 5 5 30 30 40 100 2 

4 25 40 100 100 400 1000 20 

5 100 150 750 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „Kniha“ (scatter), ktorý nahradí akýkoľvek symbol potrebný 

k dosiahnutiu výhry. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 
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Voľné hry 

K aktivácii voľnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 alebo viac symbolov 

„kniha“(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 voľných hier. Na začiatku voľnej hry systém náhodne vyberie 

„BONUS“ symbol. Symbol „Kniha“ nahrádza vo voľnej hre akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem 

„BONUS“ symbolu. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo 

výhernej tabuľke, bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný 

počet „BONUS“ symbolov (viď. výhernú tabuľku), skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč 

získa rovnakú výhru akoby valce s „BONUS“ symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak neukazujú valce po zastavení jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je voľná hra ukončená a pokračuje ďalšou voľnou hrou dovtedy, kým 

nie je počet voľných hier vyčerpaný. Ak sa objavia po zastavení valcov kdekoľvek v hernom poli 3 a viac symbolov „kniha“, 

získava hráč ďalších 10 voľných hier. O čiastku získanú vo voľnej hre uvedenú po ukončení voľnej hry na displeji VÝHRA 

môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú 

hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 7 185€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

10. Dolphin´s Pearl deluxe 

-je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov na 

výhernú líniu 

9 10, J, 

Q 

K, A rybia rodina, 

ryba 

morský 

koník  

krab, raja delfín perla 

(scatter)* 

2 2 - - - - 2 10 2 

3 5 5 10 15 20 25 250 5 

4 25 25 50 75 100 125 2500 20 

5 100 100 125 250 400 750 9000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „perla“(scatter). Symboly „perla“ (scatter) nemusia byť zoradené na 

výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „delfín“ nahradí akýkoľvek symbol 

potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „perla“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „delfín“, je výhra 

uvedená vo výhernej tabuľke zdvojnásobená ( neplatí pre samotný symbol „delfín“). Platí len najvyššia výhra na výhernú 

líniu. 

 

Voľné hry 

K aktivácii voľnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 a viac symbolov „perla“ 

kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 15 voľných hier, v ktorých sa výhry príslušné jednotlivým výherným 

kombináciám symbolov uvedených v tabuľke Výherné možnosti strojnásobujú. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené 

valce jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernej tabuľke bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak 

neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je voľná hra ukončená 

a pokračuje ďalšou voľnou hrou dovtedy, kým nie je počet voľných hier vyčerpaný. Ak sa objaví po zastavení valcov 

kdekoľvek v hernom poli 3 a viac symbolov „perla“, získava hráč ďalších 15 voľných hier. O čiastku získanú vo voľnej hre 

uvedenú po ukončení voľnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla 

VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Hazardná hra RIZIKO 
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Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 10 líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je  9 150€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

11. Fairy Queen 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 

uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej 

hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov 

na výhernú 

líniu 

9, 10 J, Q K, A hríb, kvet 
škriatok,    

elf  
víla drak 

les    

(scatter)* 

2 2 - - - 5 10 - 2 

3 5 5 10 15 25 250 20 5 

4 25 25 50 75 125 2500 100 75 

5 100 100 125 250 750 9000 400 750 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „les“ (scatter). Symbol „víla“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný 

k dosiahnutiu výhry okrem symbolu „les“ (scatter). Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Voľné hry 

K aktivácii voľnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3, 4 alebo 5 symbolov „les“ 

kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 voľných hier. Počas voľných hier vyhráva každá hra. Stlačením tlačidla 

ŠTART sa objaví pri každej voľnej hre na prvom valci políčko, ktoré si náhodne určí výherný symbol. Tento symbol sa 

ľubovoľne rozšíri na obrazovke. Ak ukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernej tabuľke bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých 

symbolov jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je voľná hra ukončená a pokračuje ďalšou voľnou 

hrou dovtedy, kým nie je počet voľných hier vyčerpaný. Ak sa objavia po zobrazení všetkých symbolov kdekoľvek v hernom 

poli 3 až 5 symbolov „les“, získava hráč ďalších 10 voľných hier. O čiastku získanú vo voľnej hre uvedenú po ukončení 

voľnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť 

na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 10 líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9 202€  na jednu hazardnú hru. 

 

 

12. Firestarter 

-je päťvalcová hra, v ktorej sa vsádza na tri, štyri alebo päť zhodných symbolov na 25-ich výherných líniách. 
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Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú napĺnať padajúcimi symbolmi, pričom 

zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po naplnení symbolmi jednu 

z výherných  kombinácii symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Symboly z výherných kombinácií zmiznú a sú 

nahradené ďalšími padajúcimi symbolmi a môžu vytvoriť dodatočné výherné kombinácie. Ak neukazujú valce po naplnení 

jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji 

VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov na 

výhernej línií: 
čerešne pomaranč citrón melón 

diabol 

diablica 
7 

3 5 5 10 40 100 

4 20 30 50 100 500 

5 80 100 150 500 5000 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „WILD“ na 2., 3. a 4. valci nahradí všetky symboly, s výnimkou Scatter. 

Platí len najvyššia výhra na výhernej línií.   

 

Voľné hry 

K aktivácii voľnej  hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom vklade 

a na počte vsadených línii) 3, 4, alebo 5 symbolov Scatter kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 voľných hier. 

Počas voľných hier je symbol Wild nahradený symbolom bomba a symboly diabol / diablica sa chovajú ako scatter (platia 

kdekoľvek v hracom poli). Pre tieto tri symboly počas voľných hier  platí bonusová výherná tabuľka. 

Ak sa v priebehu voľných hier po zastavení opticky znázornených valcov nachádzajú 3, 4, alebo 5 symbolov Scatter 

kdekoľvek v hernom poli, hráč získa ďalších 5, 10 alebo 15 voľných hier podľa počtu získaných scatterov.  Ak neukazujú 

valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje 

ďalšou voľnou hrou. O čiastku získanú vo voľných hrách a uvedenú po ukončení týchto hier na displeji VÝHRA môže 

hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru 

RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Bonusová výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov na 

výhernej línií: 

diabol 

diablica 
bomba 

3 75 50 

4 250 250 

5 1250 1000 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka 0,10 € na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na 25 líniách. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je  2280,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

13. Flame Dancer 

- je päťvalcová hazardná hra s dvadsiatim výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak po zastavení ukazujú opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto výhra hráčovi pripísaná na displeji VÝHRA. Ak valce neukazujú po zastavení 

jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže 

hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka:  

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

Počet symbolov na 

výhernej línií:  
10, J Q, K A 

kokosový orech, 

gitara 
bubny sopka 

fakle  

(scatter)* 

3 5 10 10 25 40 100 2 
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4 20 25 40 75 100 400 10 

5 100 125 150 400 750 2000 25 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly "Fakle" (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, môžu byť 

rozmiestnené na všetkých piatich valcoch. Symbol "hltač ohňa" (WILD) sa objaví iba na 2 alebo 4 valci, rozšíri sa na všetky 

pozície valca a nahradí  akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu "fakle". Platí len najvyššia 

výhra na výhernú líniu.  

 

Voľné hry 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade a na počte vsadených línií) 3 a viac symbolov "fakle" kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 7 hier Voľných hier. 

Stlačením tlačidla ŠTART sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené 

valce jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne (viď výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej 

VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hra ukončená a pokračuje 

ďalšou hrou voľnou hrou, kým nie je počet hier voľných hier vyčerpaný. Ak sa objaví počas voľných hier na obrazovke na 2. 

alebo 4. valci symbol "hltač ohňa" (WILD), rozšíri sa na všetky pozície na valci a premení všetky symboly "kokosový 

orech", "gitara", "bubny" a " sopka "v ďalšie symboly" hltač ohňa "(WILD) a zvýši tak šancu na výhru. Ak sa objaví po 

zastavení valcov kdekoľvek vo výhernom poli 3 a viac symbolov "fakle", získava hráč ďalších 7 Voľných hier. O čiastku 

získanú vo všetkých Voľných hrách a uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením 

jedného z tlačidiel RIZIKO) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru 

RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hra v režime AUTOMATICKÝŠTART.  

 

Výška stávky: 
Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,20 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 20-tich líniách naraz.  

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je  3.225 € na jednu hazardnú hru.  
 

 

14. Flamenco Roses  

-je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 

uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej 

hre RIZIKO. 

 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet symbolov 

na výhernú 

líniu 

10, J, Q,  K, A 
gitara, 

klobúk 

náhrdelník, 

náramok 

flamenco 

dievča 
tanečník 

zlatá ruža 

(scatter)* 

2 - - - - - 10 - 

3 5 10 10 15 20 50 5 

4 20 30 50 100 150 200 20 

5 100 150 200 300 500 1000 50 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „zlatá ruža“(scatter).Symbol „tanečník“ nahradí akýkoľvek symbol 

potrebný k dosiahnutiu výhry okrem symbolu „zlatá ruža“ (scatter).Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „tanečník“ je 

výhra uvedená vo výhernej tabuľke zdvojnásobená. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Voľné hry 

K aktivácii voľnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov kdekoľvek v hernom poli 

aspoň 3 symboly „zlatá ruža“. Hráč takto získa 11voľných hier. Ak sa objaví počas voľných hier symbol „tanečník“ 

zostane stáť na pozícii valca do konca voľných hier a nahrádza všetky symboly okrem symbolu „ruža“. Ak ukazuje herné 

pole po zobrazení všetkých symbolov, mimo podržaného symbolu „tanečník“, jednu z kombinácií uvedených vo výhernej 

tabuľke, bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov 

jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je voľná hra ukončená a pokračuje ďalšou voľnou hrou 

dovtedy, kým nie je počet voľných hier vyčerpaný. Ak sa v priebehu voľných hier opäť objaví 3, 4 alebo 5 symbolov 

„zlatá ruža“ kdekoľvek v hernom poli, hráč získava ďalších 11 voľných hier. O čiastku získanú vo voľnej hre uvedenú po 

ukončení voľnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI 
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VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 € na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na 10 líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 1 930€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

15. Fruit Sensation 

-je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet  symbolov 

na výhernú líniu 

pomaranč, 

slivka, citrón, 

čerešňa 

melón, zvon „7“ 

3 20 50 100 

4 50 200 1000 

5 200 500 5000 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je  5 020€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

16. Gorilla 

 - je päťvalcová hazardná hra až s 50-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce ukazujú po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 

uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej 

hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet 

symbolov na 

výhernú 

líniu: 

 

9, 10 

 

Q, J 

 

A, K 

 

kvety 

 

vtáci 

 

gorila 

 

Afrika* 

 (scatter) 
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2 - - - - 4 10 - 

3 10 10 20 20 40 40 4 

+10 voľných hier 

4 20 30 80 100 150 200 - 

5 200 200 400 400 500 1000 - 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „Afrika“ (scatter), ktorý nahradí akýkoľvek symbol potrebný 

k dosiahnutiu výhry. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. Symbol „WILD“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný 

k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „Afrika“ (scatter). Symbol „WILD“ sa neobjavuje na prvom valci.  

 

Voľné hry 

K aktivácii voľnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 symboly „Afrika“ (scatter) 

kdekoľvek na prvom, druhom, treťom valci. Hráč takto získa 10 voľných hier. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené 

valce jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernej tabuľke bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak 

neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je voľná hra ukončená 

a pokračuje ďalšou voľnou hrou dovtedy, kým nie je počet voľných hier vyčerpaný. Ak sa objaví po zastavení valcov 

kdekoľvek v hernom poli 3 a viac symbolov „Afrika“ (scatter), získava hráč ďalších 5 voľných hier. O čiastku získanú vo 

voľnej hre uvedenú po ukončení voľnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením 

tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra 

v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,50 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 50 líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 10 000€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

17. Hot Chance 

-je trojvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 

uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej 

hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

3 krát  „X“     na jednej výhernej línii    5 

3 krát  „čerešňa“    na jednej výhernej línii   40 

3 krát  „pomaranč“   na jednej výhernej línii  40 

3 krát  „citrón“     na jednej výhernej línii  40 

3 krát  „slivka“     na jednej výhernej línii  40 

3 krát  „BAR“    na jednej výhernej línii  60 

3 krát  „hviezda“    na jednej výhernej línii              200 

3 krát  „77“   na jednej výhernej línii              750 

 

Hot Chance koleso za plne pole (čerešňa, slivka, pomaranč, citrón) 200, 400, 800, 1600. 

 

Hazardná hra Hot Chance: 

Ak sa nachádzajú po odohraní valcovej hry na všetkých pozíciách valcov rovnaké symboly: „pomaranč“, „citrón“, „slivka“ 

alebo „čerešňa“, začne sa točiť koleso na hornej obrazovke. Keď sa koleso zastaví na políčku UP, bude výhra zdvojnásobená, 

políčko sa premení na COLLECT a koleso sa otočí ešte raz. Keď sa koleso zastaví na políčku COLLECT bude aktuálna 

výhra zapísaná a hra je ukončená. O čiastku získanú v hazardnej hre uvedenú po ukončení hazardnej hry na displeji VÝHRA 

môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú 

hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
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Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 3 200€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

18. King Of Cards 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 

uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej 

hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

Počet symbolov na 

výhernú líniu 

9 10, J, Q K, A kríže, 

piky 

list poker, 

srdce 

joker mince 

(scatter)* 

2 2 - - - - 2 10 2 

3 5 5 10 15 20 25 250 5 

4 25 25 50 75 100 125 2500 20 

5 100 100 125 250 400 750 9000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „mince“(scatter). Symboly „mince“ (scatter) nemusia byť zoradené 

na výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „joker“ nahrádza akýkoľvek symbol 

potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „mince“(scatter). Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „joker“ je 

výhra uvedená vo výhernej tabuľke zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol „joker“). Platí len najvyššia výhra na 

výhernú líniu. 

 

 

Voľné hry 

K aktivácii voľnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom vklade 

a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „mince“ kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 15 voľných hier, v ktorých 

sa výhry príslušné jednotlivým výherným kombináciám symbolov uvedených vo výhernej tabuľke strojnásobujú. Ak ukazuje 

herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených vo výhernej tabuľke, bude príslušná výhra 

pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne, tak je voľná hra ukončená a  pokračuje ďalšou voľnou hrou dovtedy, kým nie je počet voľných hier 

vyčerpaný. V priebehu voľných hier je možné získať ďalšie voľné hry. O čiastku získanú vo voľnej hre uvedenú po ukončení 

voľnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť 

na displej KREDIT. 

 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  
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Stávka sa vykonáva na 10 líniách. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je  9 150€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

19. Knight´s Quest  

- je päťvalcová hazardná hra s 20-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené valce 

sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA 

môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.    

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu.  

počet symbolov na výhernej línií: 9, 10 J, Q K, A Kôň, Zbroj Slečna Rytier 
Zvitok* 

(scatter) 

3 10 15 20 25 40 50 5 

4 20 30 40 50 150 300 - 

5 100 150 200 500 2000 10000 - 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Joker“ sa objavuje len na 2., 3. a 4. valci a nahrádza všetky symboly okrem 

symbolov „Zvitok“ a „Drak“ Symboly „Zvitok“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línií, ale môžu byť rozmiestnené 

rôzne na 2, 3 alebo 4 valci. Symboly „Drak“ nemusia byť zoradené na výhernej línií, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na 

všetkých valcoch. V jednom smere platí na výhernej línií len najvyššia výhra, k nej sa pripočíta prípadná výhra na symboloch 

scatter. 

 

 

Hazardná hra Pick & Win - Bonus 

Ak sa po zastavení valcov kdekoľvek na obrazovke objavia 3, 4 alebo 5 symbolov „Drak“ (scatter), spustí sa Pick & Win-

Bonus. Hráč si vyberie jeden zo symbolov DRAK na obrazovke, dotkne sa jej a získa výhru, ktorá je náhodne vybraná z 

rozsahu: 3 symboly „Drak“:  2 – 20 x celková stávka, 4 symboly „Drak“:  5 – 60 x celková stávka, 5 symbolov „Drak“: 10 – 

300 x celková stávka 

 

Bonusová hra: 

Ak sa po zastavení valcov kdekoľvek na obrazovke objavia na 2., 3. a 4. valci 3 symboly „Zvitok“ (scatter), Zvitky sa 

roztvoria cez všetky pozície príslušného valca a ponúknu hráčovi tri doplnkové hry: Voľné hry, Cesta k zámku a Žonglujúci 

dvorný šašo. Hráč si dotykom vyberie jednu z nich. 

 

Voľné hry: Hráč získa 15 voľných hier kde sa na valcoch 2, 3 a 4 objaví viac symbolov „Joker“. Ak sa po ukončení voľnej 

hry kdekoľvek na 2., 3. a 4. valci objavia 3 symboly „Zvitok“ (scatter), hráč získava ďalších 15 voľných hier. 

Cesta k zámku: Dotykom hráč roztočí koleso šťastia, čím určí počet krokov pre rytiera. Proces sa opakuje dovtedy, pokým 

nevytočí symbol „collect“. Dosiahnutým násobiteľom (x5 až x250) sa potom vynásobí celková stávka a je tak určená celková 

výhra bonusové hry. 

Žonglujúci dvorný šašo: Žolík (šašo) tak dlho žongluje s loptičkami s násobiteľmi (x20 až x200), až mu zostane len jediný. 

Dosiahnutým násobiteľom sa potom vynásobí celková stávka a je tak určená celková výhra bonusové hry. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,20 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 20 líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 4 088€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

20. Lord of the Ocean 

-je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 



19 

 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet 

symbolov na 

výhernú líniu: 

 

10, J, Q 

 

K, A 

 

socha 

 

truhlica 

 

morská 

panna 

 

Lord of the  

Ocean 

 

brána 

(scatter)* 

2 - - 5 5 5 10 - 

3 5 5 30 30 40 100 2 

4 25 40 100 100 400 1000 20 

5 100 150 750 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „brána“ (scatter), ktorý nahradí akýkoľvek symbol potrebný 

k dosiahnutiu výhry. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

 

Voľné hry 

K aktivácii voľnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 a viac symbolov 

„brána“(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 voľných hier. Na začiatku voľnej hry systém náhodne vyberie 

„BONUS“ symbol. Symbol „Brána“ nahrádza vo voľnej hre akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem 

„BONUS“ symbolu. Stlačením tlačidla ŠTART sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať. Ak opticky znázornené valce 

po zastavení ukazujú jednu z výherných kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, bude príslušná výhra pripísaná 

na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet „BONUS“ symbolov (viď. Výherné možnosti), 

skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč získa rovnakú výhru, akoby valce s „BONUS“ 

symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak po zastavení opticky znázornené valce neukazujú žiadnu z výherných kombinácií 

je hra ukončená a pokračuje ďalšou voľnou hrou dovtedy, kým nie je počet voľných hier vyčerpaný. Ak sa objavia po 

zastavení valcov kdekoľvek v hernom poli 3 a viac symbolov „brána“, získava hráč ďalších 10 voľných hier. O čiastku 

získanú vo voľnej hre uvedenú po ukončení voľnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju 

stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je 

hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 10 líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 7 185€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

21. Lucky Lady´s Charm deluxe 

- je päťvalcová hazardná hra s  10-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet 

symbolov na 

výhernú líniu: 

 

9 

 

10, J, Q 

 

K, A 

 

minca, 

štvorlístok 

 

podkova 

lienka, 

zajačia 

   nôžka 

 

lucky lady  

(šťastná dáma) 

 

ruky 

(scatter)* 

2 2 - - - - 2 10 2 

3 5 5 10 15 20 25 250 5 

4 25 25 50 75 100 125 2500 20 

5 100 100 125 250 400 750 9000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „ruky“ (scatter). Symboly „ruky“ (scatter) nemusia byť zoradené na 

výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „lucky lady“ nahradí akýkoľvek 

symbol potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „ruky“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „lucky lady“, 

je výhra uvedená vo výhernej tabuľke zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol „lucky lady“). Platí len najvyššia výhra na 

výhernú líniu. 
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Voľné hry 

K aktivácii voľnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 a viac symbolov „ruky“ 

kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 15 voľných hier, v ktorých sa výhry príslušné jednotlivým výherným 

kombináciám symbolov uvedených v tabuľke Výherné možnosti strojnásobujú. Ak ukazuje herné pole po zobrazení všetkých 

symbolov jednu z kombinácií uvedených vo výhernej tabuľke bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak 

neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je voľná 

hra ukončená a pokračuje ďalšou voľnou hrou dovtedy, kým nie je počet voľných hier vyčerpaný. Ak sa objaví po zobrazení 

všetkých symbolov kdekoľvek v hernom poli 3 a viac symbolov „ruky“, získava hráč ďalších 15 voľných hier. O čiastku 

získanú vo voľnej hre uvedenú po ukončení voľnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju 

stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je 

hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 10 líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je  9 150€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

22. Magic 27 

-je trojvalcová hazardná hra s 27-mimi výhernými líniami.   

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 

uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej 

hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

Hodnoty výherných kombinácií v €, uvedený je násobok celkovej stávky 

3 krát  „čerešňa“   na jednej výhernej línii  2 

3 krát  „citrón“    na jednej výhernej línii  2 

3 krát  „pomaranč“       na jednej výhernej línii  2 

3 krát  „slivka“    na jednej výhernej línii                 4 

3 krát  „hrozno“     na jednej výhernej línii  4 

3 krát  „melón“             na jednej výhernej línii              10 

3 krát  „zvon“   na jednej výhernej línii              10 

3 krát  „77“    na jednej výhernej línii              30 

3 krát  „BAR“    na jednej výhernej línii              30 

3 krát  „JOKER“  na jednej výhernej línii              30 

Symbol „JOKER“ nahrádza všetky symboly. Ak sa na všetkých troch valcoch objaví symbol „Mystery“ je možné hrať 

o výhru vo výške od 25 až 100 násobku celkovej stávky. 

 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 27-mich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 1 740€ na jednu hazardnú hru. 
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23. Magic 81 Lines 

-je štvorvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na  tri zhodné symboly na 27-mich výherných líniách a štyri zhodné 

symboly na 81 výherných línií. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je násobok celkovej stávky: 

počet symbolov 

na výhernú líniu 

BAR čerešňa, citrón, 

pomaranč, slivka 

hrozno melón „7“ 

3 1 1 4 6 16 

4 2 4 40 60 160 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „MAGIC 81“ nahrádza akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry. 

Ak získa hráč výherné kombinácie nahradením symbolov pomocou symbolu „MAGIC 81“ bude výhra nasledovne 

vynásobená: 

1 symbol MAGIC 81        na výhernej línií výhra x 2 

2 symboly MAGIC 81      na výhernej línií výhra x4 

3 symboly MAGIC 81      na výhernej línií  výhra x8 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

  

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 81 výherných línií naraz. 

Najvyššia možná výhra  je  20 640€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

24. Mega Joker 

- je päťvalcová hazardná hra so 40-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 

uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej 

hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „hviezdy“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „mega joker“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu 

výhry s výnimkou symbolu „hviezda“. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

počet 

symbolov na 

výhernú líniu: 

čerešňa, citrón, 

slivka, 

pomaranč 

melón, 

hrozno 

jahoda, 

hruška 

červená „7“, žltá 

„7“ 

Mega Joker hviezda 

(scatter)* 

3 4 8 20 20 40 4 

4 20 40 60 80 200 20 

5 100 160 240 400 2000 400 
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Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 40-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 20 000€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

25. Mystic Secrets 

-je päťvalcová hazardná hra s  10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet symbolov 

na výhernú líniu: 

 

10, J, 

Q 

 

A, K 

pergamen+ 

pero+ 

atrament 

 

svietnik 

 

kalich 

 

slúžka 

 

učenec 

 

učiteľ 

 

Kniha* 

(scatter) 

2 - - - - - - - 10 - 

3 5 10 20 20 20 30 30 50 5 

4 20 50 100 100 100 200 300 500 50 

5 100 200 400 600 800 1000 2000 5000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „kniha“ (scatter). Symbol „učiteľ“ nahradí akýkoľvek symbol 

potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „kniha“ (scatter). Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Voľné hry 

K aktivácii voľnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov kdekoľvek v hernom poli 3 

a viac symbolov „kniha“. Hráč takto získa 10 voľných hier s „BONUS“ symbolom „učiteľ“, ktorý v priebehu voľných hier 

obsadzuje všetky pozície na dvoch náhodne vybratých valcoch. Zároveň nahrádza všetky symboly, okrem symbolu „kniha“ 

(scatter). Ak ukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených vo výhernej tabuľke, bude 

príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je voľná hra ukončená a pokračuje ďalšou voľnou hrou dovtedy, kým nie je počet 

voľných hier vyčerpaný. Ak sa objaví po zobrazení všetkých symbolov kdekoľvek v hernom poli 3 a viac symbolov „kniha“, 

hráč získava ďalších 10 voľných hier. O čiastku získanú vo voľnej hre uvedenú po ukončení voľnej hry na displeji VÝHRA 

môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú 

hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

  

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 10 líniách naraz.  

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je  5 665€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

26. Mystery Star  

- je päťvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené valce 

sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce ukazujú 

po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA 

môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu:  

počet symbolov  Čerešne, Slivka, Melón, Hviezda*(scatter) 7 



23 

 

na výherní línií: Citrón Pomaranč Zvon 

2 5 - - - - 

3 10 20 50 2-100 100 

4 50 100 250 20-500 1000 

5 125 250 1250 100-1000 5000 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „Hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línií, ale môžu 

byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Pri získaní 3 a viac symbolov „Hviezda“ (scatter) hráč získava 

Mystery výhru v rozsahu uvedenom v tabuľke. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 5 líniách naraz.  

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 10 500€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

27. Pure Jewels 

-je päťvalcová hazardná hra s dvestoštyridsiatimitroma výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, optický znázornené valce sa začnú zapĺňať dopadajúcimi symbolmi, 

pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení optický znázornené valce jednu 

z výherných kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA, symboly na výhernej línii zmiznú a sú 

bezplatne nahradené symbolmi nad výhernou líniou. Takto vytvorené kombinácie sú vyhodnotené a v prípade ďalších 

výherných línií sú výherné línie opäť nahradené dopadajúcimi symbolmi až  pokým existujú výherné kombinácie. Ak 

neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, hazardná hra je ukončená. 

O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 
V tabuľke je uvedená výška násobku celkovej stávky: 

Počet symbolov na 

výhernej línií 

Srdce, 

Rubín 

žltý kameň, pomarančový 

kameň 
Ametyst, Safír 

Modrý kameň, Zelený 

kameň 
Číry kameň Scatter* 

3 0,4 0,6 0,8 2 4 2 

4 1,2 2 3 8 40 10 

5 4 6 12 40 200 100 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly "Scatter" nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých  piatich valcoch. Symbol "WILD" nahrádza všetky symboly okrem Scattera. V jednom 

smere platí na výhernej línii iba najvyššia výhra. 

 

Výška stávky: 
Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 243-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 55.674 € na jednu hazardnú hru.   

 

 

28. Power Stars 

- päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 

uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej 

hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 
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počet symbolov na 

výhernú líniu 

citrón 

čerešňa 

slivka 

pomaranč 

melón 

hrozno 

zvonček „7“ 

3 10 10 20 50 100 

4 20 30 50 200 500 

5 100 150 200 500 1000 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava a sprava doľava. Symboly „HVIEZDA“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej 

línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na 2, 3 alebo 4 valci. Symbol „HVIEZDA“ sa rozširuje a zaberá všetky pozície na 

príslušnom valci, pričom nahrádza všetky symboly. Platí iba najvyššia výhra na výherný smer. Výhry 5 rovnakých symbolov 

budú vyplatené iba raz. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Voľné hry 

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení opticky znázornených valcov jeden symbol 

„HVIEZDA“  kdekoľvek na 2, 3 alebo 4 valci. Symbol „HVIEZDA“ sa rozširuje na všetky pozície tohto valca a podrží tento 

valec na jedno otočenie ostatných valcov, pričom „HVIEZDA“  nahrádza všetky symboly. Ak sa po ukončení otáčania pri 

podržaní valca so symbolmi „HVIEZDA“ objaví ďalší symbol „HVIEZDA“, budú obidva valce so symbolmi „HVIEZDA“ 

podržané, kým ostatné valce sa budú otáčať. Ak sa po ukončení otáčania, pri dvoch podržaných valcoch objaví aj tretí 

symbol „HVIEZDA“, budú tieto tri valce so symbolmi „HVIEZDA“ podržané, kým ostatné valce sa budú otáčať. Symbol 

„HVIEZDA“ nahrádza vo voľnej hre akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry. Ak neukazujú valce po zastavení 

jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou voľnou hrou 

v prípade ak sa objaví ďalší symbol „HVIEZDA“ vedľa podržaného valca.  O čiastku získanú vo voľnej hre uvedenú po 

ukončení voľnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI 

VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART.  

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

  

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 10 000€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

29. Rumpel Wildspins  

- je päťvalcová hra s 20-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu 

počet symbolov  

na výhernej línií: 
10, J, Q K, A 

1. prsteň 2. 

prsteň 
Zlatá tehla Víla 

Rumpel 

(WILD) 

Žaba* 

(Scatter) 

3 10 20 40 100 100 100 2 

4 20 40 100 200 200 200 20 

5 100 200 300 500 500 1000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Rumpel“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem 

symbolu Žaba (scatter). Symboly „Žaba“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línií, ale môžu byť rozmiestnené rôzne 

na všetkých piatich valcoch.  

 

Voľné hry 

K aktivácii voľnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom vklade 

a na počte vsadených línii) 3, 4, alebo 5 symbolov Scatter kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 15 voľných hier. 

Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať. 

Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. 

Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví po zastavení valcov kdekoľvek na 

obrazovke symbol „Rumpel“, bude zafixovaný až do ukončenia všetkých voľných hier. V priebehu voľných hier nie je 

možné získať ďalšie voľné hry. O čiastku získanú vo voľných hrách uvedenú po ukončení týchto hier na displeji VÝHRA 
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môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú 

hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,20 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 20 líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je  5 005€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

30. Roaring Forties 

-je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných symbolov v 40-tich výherných líniách.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet  symbolov na 

výhernú líniu 

citrón, 

čerešňa, 

pomaranč, 

slivka 

hrozno, 

melón 
zvon „7“ 

hviezda  

(scatter)* 

2 - - - 4  - 

3 8 20 40 60  2 

4 40 80 100 200  20 

5 100 200 300 1000  500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „WILD“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry 

s výnimkou symbolu „hviezda“. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 40-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 10 000€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

31. Showgirls 

-je päťvalcová hra s 25-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené valce 

sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA 

môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.   

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu.  
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Počet symbolov na výhernú 

líniu: 
10, J, Q, K A 

Showgirl 4 

(na mesiaci) 

Showgirl 3 

(vo vani) 

 Showgirl 2 

 (s jahodou) 

Showgirl 1 

(s klobúkom) 

3 5 10 20 30 40 50 

4 20 30 100 125 200 300 

5 100 125 300 400 750 1000 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „Šampanské“ (scatter) sa objavujú len na 2, 3 a 4 valci a všetky tri zároveň 

spúšťajú hazardnú hru Girls Gone Wild Feature. Symbol „Srdce“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry 

s výnimkou symbolov „Šampanské“ a „Ruže“. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Hazardná hra GIRLS GONE WILD FEATURE 

K aktivácií tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú  po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade) kdekoľvek na  2, 3 a 4 valci 3 symboly „Šampanské“. Hráč takto získa 15 voľných hier GIRLS GONE WILD 

FEATURE. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky znázornených 

valcov otáčať. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom 

pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví po zastavení valcov na 

obrazovke symbol „Ruža“, na 5. valci je tento symbol venovaný jednej zo Showgirls, ktorá sa zobrazí nad valcami. Z každej 

Showgirl, ktorá obdrží tri ruže, sa stáva WILD symbol na valcoch 2-3-4 (tzn., nahrádza ostatné symboly okrem symbolov 

„Šampanské“ a „Ruža“). Ak sa objaví po zastavení valcov kdekoľvek na 2, 3 a 4 valci ďalšie 3 symboly „Šampanské“, hráč 

získa ďalších 15 voľných hier GIRLS GONE WILD FEATURE. O čiastku získanú v hazardnej hry GIRLS GONE WILD 

FEATURE a uvedenú po ukončení tejto hry na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením 

tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,25 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 25 líniách naraz 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 1 768€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

32. Sizzling 6 

-je šesťvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava okrem symbolu „HVIEZDA“(scatter). Symboly „HVIEZDA“ (scatter) nemusia byť 

zoradené na výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých šiestich valcoch. Symbol „joker“ nahradí 

akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „hviezda“. Plná obrazovka s 12, 15 alebo 18 

rovnakými symbolmi ovocia umožňuje bonusovú výhru. Bonusové výhry a Scatter výhry budú pripočítané k výhre. Platí len 

najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Sizzling 6 Feature – bonusová  výhra 

Ak sa na prvých štyroch valcoch objaví 12 zhodných symbolov ovocia (citróny, slivky, čerešne, pomaranče), bude k celkovej 

výhre na všetkých líniách ešte pripočítaná bonusová výhra vo výške 40-násobku celkovej  stávky. Ak sa na prvých piatich 

valcoch zľava objaví 15 zhodných symbolov ovocia, bude k celkové výhre ešte pripočítaná bonusová výhra vo výške 100 

násobku celkovej  stávky. Ak sa objaví 18 zhodných symbolov ovocia na výhernom poli, bude k celkové výhre pripočítaná 

bonusová výhra vo výške 1000 násobku celkovej stávky. Zhodné symboly ovocia je možné kombinovať so symbolmi 

JOKER. 

počet 

symbolov na 

výhernú líniu: 

čerešňa, citrón, 

slivka, 

pomaranč 

 

hrozno 

 

melón 

 

„7“ 

hviezda 

(scatter)* 

3 5 10 20 40 - 

4 10 20 40 80 3 

5 25 50 100 250 10 

6 100 300 600 5000 200 
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Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 
Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je  11 000€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

33. Sizzling Hot deluxe 

-je päťvalcová hazardná hra s piatimi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 

uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej 

hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet symbolov na 

výhernú líniu 

 

čerešne 

citrón, slivka, 

pomaranč 

 

melón, hrozno 

hviezda  

(scatter) * 

 

„7“ 

2 5 - - - - 

3 20 20 50 2 100 

4 50 50 200 10 1000 

5 200 200 500 50 5000 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „hviezda“ (scatter). Symboly „hviezda“ (scatter) nemusia byť 

zoradené na výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Platí len najvyššia výhra na 

výhernú líniu. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je  10 000€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

34. Supra Hot 

-je štvorvalcová  hazardná hra s 25-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 

uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej 

hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet symbolov na 

výhernú líniu: 

x čerešňa, pomaranč, 

citrón, slivka 

 

BAR 

 

„* “ 

 

„7“ 

3 15 25 100 150 400 

4 50 100 1000 1500 4000 
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Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Ak sa objavia zhodné symboly ovocia (t.j. „čerešňa“, „citrón“,  „pomaranč“ alebo 

„slivka“ ) na všetkých 25 líniách jedného elektronicky zobrazeného štvorvalca, výhra sa zdvojnásobí. Platí len najvyššia 

výhra na výhernú líniu. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 25-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je  2 000€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

35. Ultra Hot deluxe 

- je trojvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami.   

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu.  

počet  symbolov na 

jednej výhernej línii 

citrón, čerešňa, pomaranč, 

slivka 
„X“ BAR „7“ hviezda   

3 x 40 5 60 750 200  

Ak sa objavia zhodné symboly ovocia (t.j. „čerešňa“, „citrón“, „pomaranč“, alebo „slivka“) na všetkých 5 líniách jedného 

elektronicky zobrazeného trojvalca, výhra sa zdvojnásobí. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 1 500€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

36. Xtra Hot 

-je päťvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet 

symbolov na 

výhernú líniu: 

 

čerešňa 

 

X 

slivka, 

citrón, 

pomaranč 

 

hviezda 

(scatter)* 

 

BAR 

 

„7“ 

2 5 - - - - - 

3 20 5 20 2 50 100 

4 50 20 50 10 400 1000 

5 200 100 200 50 1000 5000 
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*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „Hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Ak sa objaví 9 rovnakých symbolov na 1, 2 a 3 valci, bude celková výhra 

vynásobená x 3. Ak sa objaví 12 rovnakých symbolov na 1, 2, 3 a 4 valci, bude celková výhra vynásobená x 4. Ak sa objaví 

15 rovnakých symbolov, bude celková výhra vynásobená x 5.  

 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je  10 000€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

37. Shooting Stars  
- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  po zastavení opticky znázornené valce jednu z výherných kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom 

pláne, je hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka:  

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov 

na výhernej línii: 
10, J Q K A Asteroid Galaxia 

3 5 7 8 10 50 25 

4 10 15 20 25 200 60 

5 25 40 50 60 250 120 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava a sprava doľava. Symbol Hviezda (žiariaca guľa) sa vyskytuje na valcoch 2,3,4 

a nahrádza všetky ostatné symboly. 

 

 

Bonus Shooting Stars 

Jeden alebo viac hviezd na ľubovoľnej pozícii druhého, tretieho alebo štvrtého valca aktivujú bonus Shooting-Star. Počas 

bonusu Shooting-Star sa rozšíria symboly hviezd na celý valec a budú pozastavené, zatiaľ čo sa zvyšné valce budú bezplatne 

otáčať znova. Ak sa pritom objaví ďalšia hviezda, rozšíri sa aj táto na celý valec a bude – presne ako predošlé symboly 

hviezd – pozastavená počas trvania ďalšej otáčky. Bonus Shooting-Star končí, akonáhle sa pri jednej otáčke už neobjaví 

žiadna ďalšia hviezda. 

 

 

Hazardná hra Riziko: 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 €  

Stávka sa vykonáva na 10-tich výherných líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 2500,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

38. River Queen  
- je päťvalcová hazardná hra s 10 až 50-timi výhernými líniami.  
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Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  po zastavení opticky znázornené valce jednu z výherných kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom 

pláne, je hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka  

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

Počet symbolov na 

výhernej linii: 
9, 10, J, Q K, A 

Žetóny, Hracie 

kocky 
Karty Hráč Dáma 

River Queen 

(scatter)* 

3 4 8 16 20 40 60 2 

4 20 40 60 80 100 200 20 

5 100 160 200 300 400 1000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly "River Queen" (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu 

byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol "Dáma" (WILD) nahradí akýkoľvek symbol potrebný k 

dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu "River Queen" (scatter). Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Voľné hry 

K aktivácii tejto hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3, 4 alebo 5 symbolov "River 

Queen" kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 hier voľných hier, počas ktorých spúšťajúce symboly "River Queen" 

zostanú na svojich valcoch, rozšíria sa vždy na dve pozície na valci a v rámci každej voľnej hry sa náhodne posunú nahor 

alebo dolu. Symbol "River Queen" nahrádza počas voľných hier všetky symboly. Stlačením tlačidla ŠTART sa začne 5 

opticky znázornených valcov otáčať. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne (viď výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po 

zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hra ukončená a pokračuje ďalšou voľnou hrou kým nie je 

počet hier voľných hier vyčerpaný. Počas voľných hier nemožno opätovne získať ďalšie voľné hry. O sumu získanú vo 

všetkých voľných hrách a sumu uvedenú po ukončení všetkých voľných hier na displeji VÝHRA môže hráč losovať v 

hazardnej hre s rizikom alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. 

 

Hazardná hra Riziko: 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 €  

Stávka sa vykonáva na 10, 20, 30, 40 alebo na všetkých 50 výherných líniách. 

Najvyššia možná výhra je 10000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

39. Plenty of Fruit 20 Hot  
- je päťvalcová hazardná hra s 20-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre 

RIZIKO. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je 

ukončená.  

 

Výherné možnosti 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava okrem symbolu scatter. Symboly „Hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na 

výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „7 WILD“ nahrádza všetky symboly 

okrem Scatter. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

  

Hazardná hra Riziko: 

počet symbolov na 

výhernú líniu 

citrón, čerešňa, 

pomaranč 

slivka, 

melón 

zvon 7 Wild Hviezda 

(scatter)* 

3 10 20 20 50 5 

4 20 40 80 500 20 

5 100 200 400 2000 500 



31 

 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,20 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 20-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej je 20000,-  € na jednu hazardnú hru. 

 

 
40. Plenty of Fruit 40  

- je päťvalcová hazardná hra s 40-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre 

RIZIKO. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je 

ukončená.  

 

Výherná tabuľka: 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov  

na výhernej línii: 

čerešne, citrón, 

pomaranč 
melón, slivka,  zvonček 

Hviezda* 

(scatter) 
„7“ 

3 10 20 20 5 40 

4 20 40 80 20 400 

5 100 200 400 500 1000 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly "Hviezda" (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol "7" nahrádza všetky symboly okrem symbolu "Hviezda" (Scatter). 

Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Hazardná hra Riziko: 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na jednu hazardnú hru: 0,40 €.  

Maximálna stávka na jednu hazardnú hru: 8,00 €.  

Stávka sa vykonáva na všetkých 40-tich líniách naraz.  

Najvyššia možná výhra v základnej je 10000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 
41. Jokers Casino  

- je štvorvalcová hazardná hra s 54 výhernými líniami (criss-cross) 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre 

RIZIKO. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je 

ukončená.  

 

Výherná tabuľka: 

Hodnoty výherných kombinácií v €, pri celkovej stávke 10 € 

 

3x zvonček, slivka, pomaranč, citrón, čerešne...................................... 5 

3x hrozno, melón................................................................................... 10 

3x bar..................................................................................................... 20 

3x žolík, sedmička................................................................................. 50  

3x CRETUS logo (mystery).................................................................. 5-50 
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Všetky výhry platia pre kombinácie zľava doprava a zprava doľava. Symbol „Žolík“ nahrádza všetky symboly.  

 

Mystery výhra 

Každá kombinácia z 3 CRETUS symbolov vypláca výhru Mystery. Výhra sa náhodne vyžrebuje z intervalu uvedeného vo 

výhernej tabuľke. 

 

Hazardná hra Riziko: 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,20 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 54-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 300,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

42. Fruit Drops  
- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená.  
 

Výherná tabuľka: 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov  

na výhernej línii: 
čerešne citrón  Pomaranč Slivka hrozno melón 

„7“ 

3 2 2 2 2 5 10 40 

4 5 5 5 5 10 20 80 

5 10 20 30 40 50 100 500 

Všetky polia 100 200 300 400 500 1000 5000 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Bonus Lock & Spin 

Jedna výherná kombinácia na jednej alebo viacerých líniách, spustí bonusovú funkciu Lock & Spin. Všetky symboly 

výhernej kombinácie sa zafixujú, zvyšné pozície sa znova bezplatne točia. Každý ďalší symbol, ktorý rozšíri výhernú 

kombináciu, alebo vytvorí nové výherné kombinácie s pozastavenými symbolmi sa taktiež zafixuje a zvyšné pozície sa budú 

znova bezplatne otáčať. Každé dotočenie je nanovo vyhodnotené a jednotlivé výhry sa kumulujú v poli Výhra. Tento proces 

sa opakuje tak dlho, kým nebude možná žiadna nová kombinácia. Následne sa potom všetky symboly uvoľnia a všetky výhry 

budú vyplatené. 

 

Hazardná hra Riziko: 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 5000,- € na jednu hazardnú hru.  

 

43. Amazing Stars  
- je päťvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných kombinácii symbolov, 
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tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená.  

 

Výherná tabuľka: 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov  

na výhernej línii: 

Citrón, pomaranč, 

slivka 
Čerešne 

Hrozno, 

melón 
„7“ 

Hviezda* 

(scatter) 

2 - 5 - - - 

3 10 10 25 100 5 

4 50 50 100 1 000 6 

5 200 200 400 10 000 8 

*Násobok celkovej stávky 

 

Tabuľka pre bonusovú funkciu 

Hviezda 

(scatter) - počet 

symbolov na 

všetkých valcoch 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Násobok celkovej 

stávky 
10 12 15 20 30 50 80 150 300 3000 

 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly "Hviezda" (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Bonusová funkcia 

Ak sa objaví po zastavení valcov 3x, 4x alebo 5x symbol hviezda (scatter) spustí sa bonusová funkcia s 10 voľnými hrami. 

Symboly hviezd (scatter), ktoré spustili bonusovú funkciu, zostávajú počas trvania bonusovej funkcie pozastavené. Počas 

bonusovej funkcie budú pozastavené všetky symboly hviezd na pozíciách, na ktorých sa objavili počas voľných hier. Počas 

voľných hier nedochádza k vyplateniu výhry. Na konci voľných hier sa na základe počtu nazbieraných symbolov hviezd 

vypočíta jednorazová výhra podľa výhernej tabuľky. 15x symbol hviezdy vyhráva Top Win výhru a ukončuje bonusovú 

funkciu. Počas bonusovej funkcie sa nedajú vyhrať ďalšie voľné hry.  

 

Hazardná hra Riziko: 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 30000,- € na jednu hazardnú hru.   

 

 

44. Haul of Hades  
- je päťvalcová hazardná hra s 40-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet symbolov 

na výhernú líniu 
10 J Q K A Afrodita Aténa Zeus Hádes 

Haul of 

Hades 

2 - - - - - - - 3 4 10 

3 1 2 3 4 5 5 5 8 10 50 

4 6 7 8 9 10 15 16 17 18 250 
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5 11 12 13 14 15 20 30 40 50 1000 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „FREESPINS“ sa objavujú na valcoch 2, 3 a 4 valci spúšťajú Feature 

Game. Symbol „Haul Hades“ (wild) nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem symbolu FREESPINS. 

Pred roztočením valcov je náhodne vybraný jeden zo symbolov bohov a tento sa počas točenia vyskytuje na valcoch ako 

hromadný (stoh rovnakých symbolov). Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 
Voľné hry 

K aktivácií tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú  po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade) symboly „ FREESPINS“ kdekoľvek na  2, 3 a 4 valci. Hráč takto získa 7 voľných hier, kde má k dispozícií viacej 

tzv. super symbolov (symboly bohov), pričom základné symboly (10 až A) nie sú k dispozícií. Pred spustením voľných hier  

je náhodne vybraný jeden zo symbolov bohov a tento sa počas voľných hier vyskytuje na valcoch ako hromadný (stoh 

rovnakých symbolov). Stlačením tlačidla ŠTART sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať. Počas hrania voľných hier 

nie je možné získať ďalšie voľné hry. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov 

uvedených vo výhernom pláne, bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku získanú v bonusovej hre 

uvedenú po ukončení bonusovej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla 

VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 
Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,40 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 8,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 4000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

45. Perchta  
- je päťvalcová hazardná hra s 25-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená.  
 
Výherné možnosti 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu.  

počet symbolov 

na výhernú líniu 
10, J, Q, K A Žltý démon 

Zelený 

démon 
 Červený démon Modrý démon 

Perchta* 

(scatter) 

3 5 10 20 30 40 50 3 

4 20 30 100 125 200 300 - 

5 100 125 300 400 750 1000 - 

*Násobok celkovej stávky  

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „Perchta“ (scatter) sa objavujú iba na 2, 3 a 4 valci a všetky 3 zároveň 

spustí hru Soul Stealing Feature. Symbol „Šabla“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou 

symbolov „Perchta“ a „Duša“.  

 
FEATURE GAME 

K aktivácii voľnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení opticky znázornených valcov 2, 3 a 4 valcov 3 symboly 

„Perchta“. Hráč takto získa 10 voľných hier. Stlačením tlačidla ŠTART sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať.  

Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, bude 

príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom 

pláne, je hra ukončená a pokračuje ďalšou voľnou hrou, až kým nie je počet voľných hier vyčerpaný. 

Ak sa objaví po zastavený valcov na 5. valci symbol „Duša“ je tento symbol venovaný jednému z Démonov zobrazených na 

horenej obrazovke. Začína sa vždy u Démona úplne vľavo. Až keď ten démon má všetky 3 duše, pokračuje sa ďalším 

démonom zľava. Z každého démona, ktorý dostane 3 duše sa stáva WILD symbol na valcoch 2 – 5 (tzn. Nahrádza ostatné 

symboly okrem symbolov „Perchta“ a „Duša“). Ak sa objaví po zastavení valcov kdekoľvek na 2, 3 a 4 valci ďalšie symboly 

„Perchta“, hráč získa ďalších 15 voľných hier. O čiastku získanú v bonusovej hre uvedenú po ukončení bonusovej hry na 

displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej 

KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 
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Hazardná hra RIZIKO 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  

 
Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,25 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 25-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 1768,- € na jednu hazardnú hru.  

 

 

46. Crystal Odyssey 

- je štvorvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter. 

počet symbolov na 

výhernú líniu 

Diamant Kalcit 

oranžový 

Safír Rubín Opál žltý Ametyst Smaragd Crystal Odyssey 

(Scatter) 

3 250 100 50 20 20 10 10 10 voľných hier 

4 5000 400 200 80 80 40 40 20 voľných hier  

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava a sprava doľava. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. Wild nahrádza všetky 

symboly okrem Scatter. Valec 4 obsahuje skupinu 3 Wild symbolov. V prípade, že nebola v aktuálnom otočení žiadna výhra 

a na 4. valci sa nachádzajú 1 – 3 wild symboly valec 4 sa zablokuje a ostatné valce sa bezplatne roztočia.  

 

Voľné hry  

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení opticky znázornených valcov 3 alebo 4 symboly 

"Crystal Odyssey" kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 príp. 20 voľných hier. Pri spustení voľných hier sa na 

štvrtom valci zafixujú symboly WILD až do ukončenia všetkých voľných hier. Počas voľných hier Wild symbol môže 

nahradiť 1 scatter symbol (Crystal Odyssey) . Stlačením tlačidla ŠTART sa začne 4 opticky znázornených valcov otáčať. Ak 

ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, bude príslušná výhra 

pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hra 

ukončená a pokračuje ďalšou voľnou hrou, až kým nie je počet voľných hier vyčerpaný. Počas voľných hier je možné vyhrať 

ďalšie voľné hry (max. 300 hier).  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10  €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 5 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

47. Fruitilicious 

- je päťvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku, uvedenú na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, hazardná hra je ukončená 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu.  

Počet symbolov na 

výhernú líniu: 
sedem 

melón, 

hrozno 

slivka, 

pomaranč 

 

citrón, 

čerešňa 

3 100 25 10 10 

4 500 100 30 30 

5 5000 500 125 125 
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Všetky výhry platia pre kombinácie zľava doprava a sprava doľava. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. Výhra za 5 

rovnakých symbolov platí len raz. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 10 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

48. King of the Pride 

- je päťvalcová hazardná hra s 50-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku, uvedenú na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, hazardná hra je ukončená.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu  

Počet symbolov na 

výhernú líniu: 
Tiger Slon  Zebra Žirafa A, K  

 

Q, J  

 

10, 9 

2 10 4 - - - - - 

3 40 40 40 20 20 10 10 

4 200 150 150 100 80 30 20 

5 1000 500 500 400 400 200 150 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem Scatter. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. Wild (lev) nahrádza 

akýkoľvek symbol s výnimkou symbolu Free Spins (Voľné hry) a vyskytuje sa na valcoch 2,3,4,5.  3 symboly Free Spins 

(scatter) vyhrávajú výhru vo výške 4 násobku celkovej stávky a spúšťajú voľné hry. 

 

Voľné hry  

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 symboly "Free 

Spins" na valcoch 2, 3 a 4. Hráč takto získa 7 voľných hier. Počas voľných hier budú valce 2, 3 a 4 obsahovať nahromadené 

symboly - Colossal. Stlačením tlačidla ŠTART sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať. Ak ukazujú po zastavení 

opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, bude príslušná výhra pripísaná na displej 

VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hra ukončená a pokračuje 

ďalšou voľnou hrou, až kým nie je počet voľných hier vyčerpaný. Počas voľných hier nie je možné vyhrať ďalšie voľné hry. 

O čiastku, získanú vo voľnej hre uvedenú po ukončení voľnej hry na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre 

RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné 

aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,25 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 50-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 10 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

49. Kingdom of Legend  

- je päťvalcová hazardná hra so 40-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku, uvedenú na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre 

RIZIKO. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená.  

 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov na 

výhernú líniu: 

Princezná – elf Rytier v brnení Červený trpaslík 10, J, Q K, A 

2 8 8 8 - - 

3 50 40 40 8 8 

4 100 80 80 40 40 

5 500 400 400 200 200 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol Wild nahrádza ľubovoľný symbol potrebný k dosiahnutiu výhry, okrem 

„Bonus Wheel“. Symboly „Bonus Wheel“ sa môžu objaviť na valcoch 1, 2, 4 a 5.  Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 
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Bonusová funkcia ORCA  

Po hocijakej prehratej hre má hráč možnosť náhodne získať bonus ORCA. Ak dôjde k aktivácii tejto funkcie, ORCA sa 

objaví rozbíjajúc obrazovku, pričom hráč môže získať okamžitú odmenu až do výšky 500x celkovej stávky alebo bonusovú 

funkciu BONUSOVÉ KOLESO. Ak sa na obrazovke objaví suma a ORCA pokračuje v rozbíjaní obrazovky, výhra sa 

zvyšuje.  

 

Bonusové hry „Bonusové koleso“ 

K aktivácii funkcie „Bonusové koleso“ dochádza pri dvoch spôsoboch, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených 

valcov zhodné symboly kolesa na valcoch 1, 2 alebo 4, 5 (vytvoria celistvý symbol kolesa) a pri funkcii ORCA. Pri točení 

kolesom môže hráč získať odmenu vo forme až 10-tich voľných hier, multiplikátor (až do 30x celkovej stávky) alebo točenie 

na kolese Super otáčky. Po udelení každej odmeny sa koleso zase roztočí, proces sa opakuje dovtedy, pokým sa nevytočí 

symbol „Collect“.  

 

Bonusová funkcia „Super otáčky“ 
Hráč získal funkciou pri bonusovej hre „Bonusové koleso“. Dotykom tlačidla Štart hráč roztočí koleso a určí sa násobiteľ. 

Dosiahnutým násobiteľom (x75 až x1000) sa potom vynásobí celková stávka. Po udelení odmeny sa hráč vráti k bonusovej 

hre „Bonusové koleso“. 

 

Bonusová funkcia „Voľné otáčky“  

Pri bonusovej funkcii voľné otáčky, ktorú hráč získal pri bonusovej funkcii „Bonusové koleso“, dostane hráč možnosť hrať 

voľné hry. Počas hry sa symboly Wild rozsvietia na bleskové symboly, ktoré sa môžu zo svojej pôvodnej pozície šíriť 

smerom hore, dole, doľava a doprava a zmenia tieto symboly na symbol Wild. Po vyčerpaní voľných hier sa hráč vráti 

k bonusovej hre „Bonusové koleso“. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,20 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na 40-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

50. Red Hot Repeater 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu:  

Počet symbolov na 

výhernej línií 

čerešňa, citrón, pomaranč, 

slivka 

hruška, jahoda, hrozno, 

melón 
zvonček sedem 

3 10 20 40 50 

4 30 100 200 500 

5 100 150 1000 2000 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

 

Opakovacia funkcia  

Po každej výhre, spustí sa opakovacia funkcia. Ak sa šípka zastaví na poli OPAKOVAŤ (REPEAT), získate opakovanú 

výhru vo výške výhry, ktorá spustila opakovaciu funkciu. Proces sa opakuje dovtedy, pokým sa šípka zastaví inde ako na poli 

OPAKOVAŤ (REPEAT), potom opakovací mód končí. Šípka sa môže náhodne predĺžiť a tým zvýšiť šancu na výhru. 

 

Multiplikačná funkcia 

Počas „Opakovania“ môže byť náhodne pridelený násobiteľ (x2 až x10) s ktorým sa vynásobí základná výhra, ktorá spustila 

opakovaciu funkciu. Nie pri každej hre je k dispozícií multiplikátor. Funkcia multiplikátor sa zakladá na náhode. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 10 000,- € na jednu hazardnú hru. 
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51. Spectrum   

- je päťvalcová hazardná hra s 243 výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku, uvedenú na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre 

RIZIKO. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená.  

 

Výherná tabuľka 

Hodnoty výherných kombinácii v €, pri celkovej stávke 10 €. 

Počet symbolov na 

výhernej línií 
spektrum 3 bar 2 bar čerešňa, 1bar K, A, Q J, 10, 9 

3 20 12 6 4 1,60 1,20 

4 100 60 40 30 6 4 

5 400 200 160 100 16 10 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly Wild sa môžu objavovať len na valcoch 2, 3, 4 a 5. Symbol Wild môže byť 

náhradou za všetky ostatné symboly. Platí len najvyššia výhra na výhernej línií.   

 

Bonusová funkcia: 

Pri každom otočení dva náhodné susediace valce zobrazia rovnakú kombináciu symbolov. Počas točenia sa môžu náhodne 

pridať ďalšie susedné valce a zobrazovať rovnakú kombináciu symbolov. Valce, ktoré budú zobrazovať rovnakú kombináciu 

symbolov, sa pred zastavením rozžiaria 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,25 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na 243 líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 10 800,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

Hazardná hra RIZIKO pre program Greentube 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  
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Prémiová hra - Mystery Jackpot Plurius 

 

Prémiová hra Mystery Jackpot Plurius je nastavená v centrálnom počítačovom systéme ako centrálna prémiová 

hra pre videohry, to znamená, že prémiovú hru (PH) obsahuje každý terminál s balíkom hier Greentube  

(prípadne iným balíkom hier systému PLURIUS) pripojený do systému PLURIUS. 

Mystery Jackpot Plurius je systém, ktorý umožňuje zvláštny druh výhry - viacúrovňovú globálnu prémiovú 

výhru, ktorú možno vyhrať iba na vzájomne prepojených termináloch videohry umiestnených v jednej alebo 

viacerých herniach (ďalej len VLT), ktoré sú pripojené k systému PLURIUS. 

Výhra Mystery Jackpot Plurius je zložená celkovo zo štyroch úrovní (ruby-najnižšia, sapphire, emerald, 

diamond-najvyššia), pričom do všetkých štyroch úrovní prispievajú aktívne VLT vo všetkých pripojených 

herných strediskách. 

Prostriedky pre všetky vyššie uvedené úrovne prémiovej výhry sú tvorené vo výške od 0,0001% do maximálne 

7% pre každú úroveň zo všetkých uplatnených stávok zo všetkých aktívnych navzájom  prepojených VLT vo 

všetkých pripojených herných strediskách. 

Hráč môže dosiahnuť ktorúkoľvek z vyššie uvedených úrovní prémiovej výhry iba vtedy, keď v danom okamihu 

hrá na niektorom vzájomne prepojenom VLT. Hráč môže v jednom okamihu dosiahnuť výhry iba jednej z vyššie 

uvedených úrovní prémiovej výhry. 

Najvyššia dosiahnuteľná hodnota Mystery Jackpot Plurius je 3.000,- € v jednom okamihu pre jedného hráča. 

O získaní tejto hodnoty v prospech hráča hrajúceho na pripojenom  VLT rozhoduje náhoda, alebo vopred 

neznáma skutočnosť. 

Aktuálne kumulované čiastky jednotlivých úrovní PH sú na termináli zobrazované na hornej obrazovke 

v poliach označených Ruby, Sapphire, Emerald a Diamond. V prípade prémiovej výhry je hráč upozornený na 

túto skutočnosť vizuálne a zvukovo na obrazovke terminálu a výhra sa pripíše do kreditu.  

Prémiovú výhru Mystery Jackpot Plurius nie je možné násobiť v hazardnej hre Riziko. 

Prevádzkovateľ môže deaktivovať jednu, alebo viac úrovní PH, alebo môže deaktivovať celú PH bez zmeny 

herného plánu.  

 

 Prípadné reklamácie vybavuje obsluha alebo prevádzkovateľ. 

 

V prémiovej hre Mystery Jackpot Plurius je možné v systéme nastaviť nasledovné parametre: 

- počiatočná hodnota prémiovej hry: Ruby 0 – 499 €, Sapphire 0 – 999 €, Emerald 0 – 1999 €, Diamond 0 

– 2999 € 

- hodnota prémiovej výhry: 5 – 3000 € 

- kumulácia príspevkov do prémiovej hry: 0,0001% - 7% pre každú úroveň z vkladu do hazardných hier 

zo všetkých aktívnych terminálov 

Nastavenie a evidencia prémiovej hry je zabezpečená prostredníctvom centrálnej aplikácie Plurius Center 

a aplikácie SQL Reporting Services. 
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 Spoločnosť CBG, spol. s r.o. ako prevádzkovateľ systému videohier PLURIUS môže po 

predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR vydať zmeny, alebo doplnky k tomuto hernému 

plánu. 

 

 Akákoľvek manipulácia hráča, ktorá je v rozpore s herným plánom, alebo pokus o neoprávnený zásah 

do zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní videohier, spôsobuje prepadnutie vkladov 

a výhier bez náhrady v prospech prevádzkovateľa. 

 

 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť hráčovi výhru v prípade, ak táto výhra bola dosiahnutá 

zjavnou technickou alebo programovou chybou výherného zariadenia. V tomto prípade prevádzkovateľ 

vyplatí hráčovi iba výšku stávky, ktorú do tejto hazardnej hry vložil. 

 

 Tento herný plán nadobúda platnosť dňom .......................... . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


